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1 De tekst van het in artikel 1 genoemde Ver-
drag, als gewijzigd bij het in artikel 2 genoem-
de Aanvullend Protocol, is opgenomen in TrD.
1964,175.
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Wet van 17 maart 1979, houdende
goedkeuring van het op 29 juli 1960 te Parijs tot stand
gekomen Verdrag inzake wettelijke aansprakelijkheid op
het gebied van de kernenergie, van het op 28 januari
1964 te Parijs tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij
dat Verdrag, van het op 31 januari 1963 te Brussel tot
stand gekomen Verdrag tot aanvulling van dat Verdrag,
en van het op 28 januari 1964 te Parijs tot stand
gekomen Aanvullend Protocol bij het laatstgenoemde
Verdrag

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten :
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 29 juli 1960 te Parijs

tot stand gekomen Verdrag inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied
van de kernenergie, met Bijlagen, het op 28 januari 1964 te Parijs tot stand
gekomen Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, het op 31 januari 1963 te
Brussel tot stand gekomen Verdrag tot aanvulling van dat Verdrag met Bijla-
ge, en het op 28 januari 1964 te Parijs tot stand gekomen Aanvullend Proto-
col bij het laatstgenoemde Verdrag, ingevolge artikel 60, tweede lid, van de
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal behoeven alvorens te kun-
nen worden bekrachtigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden
en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het op 29 juli 1960 te Parijs tot stand gekomen Verdrag inzake wettelijke
aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, met Bijlagen, waarvan
de Nederlandse teksï is geplaatst in Trb. 1961, 27, jo. Trb. 1962,64, en de
Franse en de Engelse tekst in Trb. 1961,27, wordt goedgekeurd voor Neder-
land1.

Artikel 2

Het op 28 januari 1964 te Parijs tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij
het op 29 juli 1960 te Parijs gesloten Verdrag inzake wettelijke aansprakelijk-
heid op het gebied van de kernenergie, waarvan de Nederlandse, de Franse
en de Engelse Tekst is geplaatst in Trb. 1964,178, wordt goedgekeurd voor
Nederland1.
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8 De tekst van het in artikel 3 genoemde Ver-
drag, als gewijzigd bij het in artikel 4 genoem-
de Aanvullend Protocol, is opgenomen inTrb.
1964,176.

Zie voor de behandeling ¡n de Staten-Gene-
raal:
Kamerstukken I11975/76, 13 928; 1976/77,
13 928; 1977/78,13 928; 1978/79,13 928.
Hand. I11978/79, bladz. 3745.
Kamerstukken 11978/79,13 928 (78).
Hand. 11978/79, bladz. 509-510.

Artikel 3

Het op 31 januari 1963 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot aanvul-
ling van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprake-
lijkheid op het gebied van de kernenergie, met Bijlage, waarvan de Neder-
landse, de Franse en de Engelse tekst is geplaatst in Trb. 1963,171, wordt
goedgekeurd voor Nederland2.

Artikel 4

Het op 28 januari 1964 te Parijs tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij
het op 31 januari 1963 te Brussel gesloten Verdrag tot aanvulling van het
Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het
gebied van de kernenergie, waarvan de Nederlandse, de Franse en de Engel-
se tekst is geplaatst in Trb. 1964,179, wordt goedgekeurd voor Nederland2.

Artikel 5

Goedgekeurd wordt dat bij bekrachtiging van het hierboven in artikel 3 ge-
noemde verdrag een verklaring wordt afgelegd als bedoeld ¡n lid b van artikel
2 van dat verdrag, waarin wordt te kennen gegeven dat de regering van het
Koninkrijk der Nederlanden voor de toepassing van lid a)ii) van dat artikel na-
tuurlijke personen die in Nederland hun gewone verblijfplaats hebben, gelijk-
stelt met personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na heden.

Lasten en bevelen, dat deze wet in het Staatsblad zal worden geplaatst, en
dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren,
wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Lech, 17 maart 1979

De Minister van Justitie,
J. de Ruiter

De Minister van Buitenlandse Zaken,
C. A. van der Klaauw

De Staatssecretaris van Financiën,
Nooteboom

De Minister van Economische Zaken,
G. M. V. van Aardenne

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
D. S.Tuijnman

Juliana

Uitgegeven de vijfde april 1979

Ds Ministervan Justitie a.i.,
H. Wiegel
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